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Zadbaj o skórę z Centrum Sanitas w Gdańsku

Daj się zbadać

fot. materiały własne

O nowoczesnych metodach leczenia i działalności Centrum
Medycyny Specjalistycznej Sanitas mówi jej dyrektor,
Agnieszka Raro.

– Działające na gdańskiej Zaspie
Centrum Sanitas to ośrodek wdrażający
nowoczesne metody leczenia, a także krzewiący wiedzę o możliwościach
zwalczania nowotworów i wspomagający
potrzebujących pacjentów…
– Do współpracy z naszym Centrum włączyła
się Fundacja Sanitas, która dąży do wsparcia
potrzebujących pacjentów, po części także
poprzez sﬁnansowanie zabiegów prowadzonych metodą Mohsa. Naturalnie nie mamy
możliwości udzielenia bezpłatnej pomocy
wszystkim, którzy się do nas zgłoszą. Tym niemniej będziemy robili co w naszej mocy, żeby
wiedza o nowotworach skóry i nowoczesnych
sposobach ich leczenia, które dostępne są także
w Polsce, w tym o metodzie Mohsa zmodyﬁkowanej przez prof. Helmuta Breuningera, traﬁła
do jak największej liczby pacjentów.
– Co szczególnego jest w metodzie
Mohsa, że zachęcacie pacjentów do
skorzystania z niej?
– Metoda Mohsa pozwala na uzyskanie najwyższych wskaźników wyleczalności w przypadku nowotworów skóry, przy jednoczesnej
redukcji ubytku zdrowej tkanki. Szczególnie
wskazana jest do leczenia nowotworów umiejscowionych w obszarach, gdzie konieczne jest
zachowanie walorów estetycznych, jak choćby okolice oczu, uszu czy palców. Dotychczas
zmodyﬁkowana przez prof. Breuningera metoda była w Polsce trudno dostępna.
– Jakie są wskazania do stosowania tej
metody?
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– Wskazania do stosowania chirurgii z użyciem metody trójwymiarowej histologii opracowanej przez prof. Breuningera to przede
wszystkim: guzy wielkości powyżej 2 cm,
guzy w lokalizacji wysokiego ryzyka wznowy (okolica oczodołu, nosa, uszu czy ust),
guzy należące do podtypów agresywnych
histologicznie, takich jak: rak podstawnokomórkowy, twardzinopodobny lub bardzo
zaawansowany rak kolczystokomórkowy,
włókniakomięsak guzowaty skóry (Dermatofibrosarcoma protuberans – DFSP), rak
z komórek Merkela (MCC), niektóre podtypy
czerniaka złośliwego – plama soczewicowata
złośliwa (LMM), czerniak umiejscowiony na
kończynach wychodzący z plam soczewicowatych (czerniak akralny – ALM), zmiany
zlokalizowane w miejscach, gdzie konieczne
jest ich jak najbardziej oszczędne wycięcie,
guzy o niewyraźnych klinicznych granicach,
nawrotowe raki skóry.
– Kontakt z prof. Breuningerem to
zasługa m.in. Fundacji Sanitas. Jak
Fundacja wspiera działania Centrum?
– Dzięki Fundacji Sanitas wdrażana jest na polskim rynku medycznym, udoskonalona przez
prof. Helmuta Breuningera metoda Mohsa,
zwana trójwymiarową histologią bądź „powolnym Mohsem”, która umożliwia skuteczne leczenie nowotworów skóry. Przy wsparciu fundatorów specjaliści Centrum – doktor
Wyrzykowski czy doktor Wiejek mieli okazję
szkolić się w Tybindze u prof. Breuningera
w zakresie stosowania metody Mohsa w leczeniu nowotworów skóry.

– Co oprócz leczenia nowotworów oferuje Centrum Sanitas?
– Pamiętajmy, że Centrum Sanitas to także
placówka dysponująca gronem specjalistów
z różnych dziedzin. W Centrum przeprowadzono już zabiegi z zakresu urologii, chirurgii
ogólnej, chirurgii dziecięcej czy zabiegi ortopedyczne. Współpracują z nami między innymi:
endokrynolog Anna Lewczuk, ortopeda Wiktor
Szandorowski, urolodzy Wojciech Narożański
i Robert Gis, radiolog Janusz Dębski, chirurdzy
dziecięcy Dariusz Wyrzykowski i Jacek Wiejek,
laryngolog Piotr Zaorski oraz profesorowie
Piotr Czauderna – chirurg dziecięcy i Bogusław
Baczkowski – chirurg ręki.
– Wracając do leczenia metodą Mohsa,
czy raczej metodą zwaną „powolnym Mohsem”, skąd zaangażowanie
Centrum i Fundacji Sanitas w walkę
z rakiem skóry?
– Historia, mówiąc kolokwialnie, z życia wzięta. Senator Grzegorz Bierecki sam zmagał się
z nowotworem, którego w Polsce wyleczyć się
nie udawało. Traﬁł do kliniki Uniwersytetu
w Tybindze, a stosowana przez prof. Breuningera technika zwana trójwymiarową histologią czy też „powolnym Mohsem” pozwoliła
mu wrócić do zdrowia. Po tym doświadczeniu
Grzegorz Bierecki podjął starania o zapewnienie pacjentom także w Polsce nowoczesnych
metod leczenia nowotworów skóry. Efektem
tych starań była Fundacja Sanitas, a następnie Centrum Medycyny Specjalistycznej, które obecnie pomaga pacjentom zarówno z Trójmiasta, jak i z innych regionów Polski.

Centrum Medycyny Specjalistycznej
Sanitas w Gdańsku to jedna
z pierwszych placówek w Polsce,
które wprowadziły na rynek
medyczny metodę Mohsa. Jest
też pierwszą placówką, która
współpracuje z profesorem
Helmutem Breuningerem z Kliniki
Dermatochirurgii Uniwersytetu
w Tybindze – autorem modyfikacji
metody Mohsa zwanej „powolnym
Mohsem” lub „trójwymiarową
histologią”.
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